ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2015 v MKS v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík,
Ing. Dušan Antalík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnený : Ing. Dušan Novysedlák
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov p. Jozefa Frkáňa a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Martin Kručinský, Alena Šimková, Roman Maťko.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
7. Záverečný účet obce Turany za rok 2014
8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014
9. Prehodnotenie investícií Prevádzkarne obce Turany
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Oznámil, že bod č.9 sťahuje
z rokovania z dôvodu, že predložená finančná analýza nebola dostatočná.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky okrem bodu č.9 :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Ing. Dušan Antalík, Jozef
Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
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Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý a Jozef Michlík neboli počas hlasovania prítomní)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov p. Jozefa Frkáňa a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov p. Martina Kručinského, p. Alenu
Šimkovú a p. Romana Maťka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Ing. Dušan Antalík, Jozef
Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý a Jozef Michlík neboli počas hlasovania prítomní)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Uznesenia č.48/2014 a 12/2015 stále trvajú a uznesenia č.21/2015 a č.24/2015 sú splnené.
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 24.4.2015-30.6.2015 (príloha č.2). Kontroly sú vykonané podľa plánu,
nastala len jedna zmena, kedy bol zmenený termín kontroly dôvodu, že p. Belicová bola
dlhšie práceneschopná. Ďalej informoval správe z kontroly, ktorá bola uložená na poslednom
zastupiteľstve ohľadom faktúr firmy MR plyn.
p. Kručinský – v správe sa uvádza, že v dvoch prípadoch bol porušený §9 ods.1 písm.a,
ale nie je špecifikované čím.
Mgr. Kračmer – v § 9 ods.1 písm.a je napísané, že predbežnou kontrolou musí byť overený
súlad finančnej operácie s rozpočtom. A tým, že bolo prečerpanie nebola predbežná finančná
kontrola urobená správne.
Starosta obce – príslušný zamestnanec sa s kontrolou oboznámi, podpíše záznam,
že bol informovaný o nedostatkoch a príjmu sa opatrenia.
Mgr. Kračmer – konkrétne v tomto prípade to riešili spolu so zástupcom starostu
s Ing. Šimúnom, všetko bolo vysvetlené akým spôsobom to treba napraviť.
Ing. Jesenský požiadal, ak je to možné, aby dostávali správu skôr ako na zasadnutí.
Ing. Antalík – v súvislosti s kontrolou faktúr za práce v Kultúrnom centre sa pýtal, či je to
napr. za ventily adekvátna cena a či skutočne zodpovedá objem fakturácie realite, dodávke
materiálov. Myslí si, že ceny sú vysoké.
Mgr. Kračmer – vykonal aj fyzickú kontrolu. Ing. Šimúnovi bolo vytknuté, že nemôže
preberať faktúru, kde nie je bližšie špecifikovaný materiál. Má za úlohu riešiť to
s dodávateľom.
Zástupca starostu p. Maťko – v centre boli úniky plynu, spravila sa revízia v centre
aj v múzeu. Hlavný kontrolór skonštatoval, že práce boli vykonané. Mali rozhovor
s Ing. Šimúnom, aby dbal na úplnosť a správnosť preberaných faktúr a bol upozornený, aby sa
to nestávalo.
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Ing. Antalík – nespochybňuje to, ide len o to, že ak to dodávateľ nedá tak ako to má byť,
tak nech to nepreberá.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil návrh plánu kontrolnej činnosti
na II.polrok 2015 (príloha č.3).
K tomuto bodu a bodu č. 4 a 5 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu o kontrole plnenia uznesení
2. správu o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 24.04. do 30.06.2015
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
7. Záverečný účet obce Turany za rok 2014
Ing. Bačeová preložila záverečný účet (príloha č.4). Uviedla, že záverečný účet
je zostavený podľa náležitostí zákona. V minulosti sme mali pri schvaľovaní záverečného
účtu vypracovaný audit, ale podľa zákona je to povinné do konca roka. Pani audítorka nemala
teraz čas, sme dohodnutí, že audit spraví v júli alebo auguste. Audit nie je prehodnotenie
záverečného účtu, je to overenie účtovnej závierky. O výsledku auditu vás budeme
informovať. Prekročenie, ktoré sa v rozpočte vyskytli, sú vysvetlené v rozbore.
p. Kručinský, predseda komisie pre ekonomiku a plán, predniesol stanovisko komisie.
Komisia odporúča schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
Komisia sa v ďalšej diskusii zaoberala aj oblasťami, na ktoré by sme sa mohli zamerať pri
tvorbe ďalších rozpočtov a pokračovať v trende optimalizácie energií v rámci obce, zamyslieť
sa nad tým, či v budúcnosti necháme na ťarche obce náklady na odpady, alebo prenesieme
určitú ťarchu aj na občanov.
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer uviedol vo svojom stanovisku (príloha č.5), že záverečný
účet je v súlade so zákonom a odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad
a predložiť správu audítora obecnému zastupiteľstvu.
Ing. Jesenský sa zaujímal o konkrétne sumy uvedené v záverečnom účte – vo výdavkoch
obce je uvedená suma 1.464,- € za poistenie vozidiel, správa štadióna 4.139,80 € a taktiež
o príspevok pre združenie TAURUS ATER 200,- €.
Ing. Bačeová – poistenie vozidiel zahŕňa poistenie všetkých vozidiel, ktoré máme
- v správe štadióna sú zahrnuté aj práce vykonané na dohodu
- TAURUS ATER – je to príspevok na akciu, ktorú robili v Klube dôchodcov.
Ing. Antalík – má zmysel audit potom, keď dnes máme schvaľovať záverečný účet
bez výhrad?
Ing. Bačeová – záverečný účet schvaľuje obecné zastupiteľstvo do 6 mesiacov a audit musí
byť vykonaný do konca roka. Audítorka schvaľuje účtovnú závierku. Ak tam nájde nejaké
nezrovnalosti, je povinná dať k tomu zápis a nahlásiť to Ministerstvu financií. Audítorka je
jedna kontrolná osoba a poslanci sú druhá kontrolná osoba.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu podľa návrhu uznesenia v znení :
Obecné zastupiteľstvo Turany prerokovalo záverečný účet obce Turany a rozpočtové
hospodárenie za rok 2014, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Turany za rok 2014, schvaľuje 1. záverečný účet obce Turany a celoročné
hospodárenie bez výhrad, 2. rozpočtové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. , 3. zostatok
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finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 42,58 Eur a ukladá Ing. Bačeovej
zabezpečiť vykonanie auditu o overení účtovnej závierky a po jeho vykonaní predložiť
správu na najbližšie rokovanie OZ :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav
Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík)
Záverečný účet bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
záverečný účet obce Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
II. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Turany za rok 2014
III. schvaľuje
1. záverečný účet obce Turany a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. rozpočtové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
3. zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 42,58 Eur
IV. ukladá
zabezpečiť vykonanie auditu o overení účtovnej závierky a po jeho vykonaní predložiť
správu na najbližšie rokovanie OZ
Z: Ing. Bačeová
8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014
p. Machajdová predložila inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie k 31.12.2014
(príloha č.6). Fyzická inventúra bola vykonaná po dvoch rokoch. V materiáloch je aj návrh
na vyradenie majetku obce (príloha č.7).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2014
II. berie na vedomie
inventarizáciu majetku obce Turany k 31.12.2014
III. schvaľuje
vyradenie majetku obce podľa predloženého návrhu inventarizačnej komisie
10. Diskusia a interpelácie poslancov
p. Frkáň – pri predaji strelnice Tibín Základnej organizácii technických športov bolo
prisľúbené, že pozemky okolo strelnice sa vysporiadajú. Doteraz sa tak nestalo, lebo sú s tým
problémy. Stalo sa, že pozemky, ktoré už raz boli vykúpené Vodohospodárskymi stavbami
Bratislava, notári začali predeďovať pôvodným vlastníkom. Ozval sa p. Zachar, ale konkrétne
v tomto prípade sa našiel doklad, ktorý potvrdzuje, že jeho stará mama peniaze za ten
pozemok prevzala. Postupne sa našlo viacero dokladov, ale stále to viazlo na Krajskom úrade
Žilina. Zohnali sme podklady z archívov, prepisy, darovacie zmluvy, ale nechceli tie pozemky
prepísať. Až v roku 2013 to bolo zapísané ako dvojité vlastníctvo. Ale p. Zachar aj tak žiada,
aby mu bola vrátená pôda alebo chce náhradné pozemky. Požiadal, aby zastupiteľstvo dalo
mandát starostovi, aby mohol v tejto veci konať.
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Starosta obce – oslovíme právnika, aby v tejto veci konal, aby to bolo prevedené na obec.
JUDr. Liskaj – ak sa pri predaji strelnice neriešili pozemky, je našou povinnosťou to riešiť
s tým, že potom by sa to dalo strelcom do užívania. JUDr. Liskaj pokračoval v diskusii
poďakovaním obci za zastrešenie podujatia Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň ako
organizačne tak aj finančne. Zarazila ho však kolízia s iným podujatím, ktoré sa konalo v ten
istý deň a to tzv. 80.výročie založenia futbalu v Turanoch. Možno je to náhoda alebo nie,
ale 80.výročie sa zhoduje so životným jubileom občana, ktorý bol hlavným organizátorom
tohto podujatia. Futbal v Turanoch začal organizovane pôsobiť v roku 1933, to znamená, že
tento rok je 82.výročie. Má pocit, že futbal v Turanoch v rukách iných a nie v rukách
oficiálneho výboru. My ako zastupiteľstvo sme hlavný sponzor klubu a ak oficiálny výbor
nemá takúto akciu v rukách, bude zvažovať či vôbec podporí futbalový klub. Ďalej upozornil
na vývoz odpadu do kontajnerov na cintoríne. Navrhol uzamykať veľké brány. Taktiež
informoval o probléme so zatekaním zo strechy v škôlke na Obchodnej ulici.
Starosta obce – strechu na škôlke sme opravovali niekoľko krát, momentálne to riešime ako
havarijný stav, chceme, aby to bolo do septembra urobené.
p. Kručinský – komisia navrhuje, aby sa presunulo 5.000,- € z rezervného fondu na riešenie
havarijného stavu.
Starosta obce – súhlasí so zamknutím brán na cintoríne. Pokiaľ ide o akciu 80.výročie
založenia futbalu robil to p. Tkáč, ktorého sme upozorňovali, že to nie je vhodný termín
a aby to presunul. Najviac mu vadí, že bol obídený predseda klubu p. Meliš.
p. Šimková – dostali sme list, že je to 80.výročie. Brali sme to tak, že chceme prezentovať
družstvá detí, žiakov a dorastu. Ružomberok oslovil p. Tkáč a jediný voľný termín mali 20.6.
Osobne ju mrzí, že táto termínová kolízia nastala, ale my sme už len tomu prispôsobili.
Z jej strany zastrešila si len žiacke mužstvá. Nikto neriešil, že to nie je 80.výročie.
Financované to bolo sponzorsky.
p. Michlík – upozornil, že na tabuliach na cintoríne je uvedené jeho meno ako správcu
cintorína. Túto funkciu už dlho nevykonáva. Súhlasil so zamykaním brán.
16,00 hod. vystúpenie občanov
MUDr. Hlavatá – požiadala starostu o vyriešenie problému s cestou v Černíku. Trvá to už
viac rokov, najprv sa robil plyn, potom kanalizácia a stále sa to odkladá. Na vlastné náklady
tam navozili štrk, upravovali cestu. V zime máme problém, v lete keď naprší tiež.
Aj z bezpečnostných dôvodov je tam problém, v tej zákrute nevidieť kto ide oproti.
Starosta obce – obec tam investovala dosť, nie do asfaltu. Je pravda, že cesta je dlhodobo
v provizórnom stave. Takáto požiadavka musí byť zahrnutá do nového rozpočtu a je
na zastupiteľstve či to schváli. Odporučil, aby to prejednala aj komisia výstavby.
p. Rapšík – na Obchodnej ulici zo strany ako sú vchody do bytoviek keď naprší tvoria sa tam
veľké kaluže a taktiež okolité pozemky udržujú oni a pritom je to súkromný pozemok niekoho
iného.
Zástupca starostu p. Maťko – je to súkromný pozemok a cesta nie je zakreslená, ale riešime
tento problém.
Pokračovanie v diskusii :
p. Kručinský – zaujímal sa čo sa podarilo urobiť z kapitálových investícií, ktoré sme mali
naplánované, čo je s pasportom a ako sa bude pokračovať s verejnou zeleňou.
Starosta obce – pasport je schválený, je tam zakreslený aj prah na ul. Gen.Fraňu, je potrebné
zakúpiť značky. Je otázkou, či je tam nutný, ak sa zmení hlavná cesta. Do konca júla by sme
chceli zmeniť hlavnú cestu na Obchodnej ulici.
Zástupca starostu p. Maťko – zeleň riešila komisia výstavby, prezreli si miesta v južnej
časti a p. Burica robí návrh. Pokiaľ ide o kapitálové výdavky:
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- spravili sme parkovisko pri zdravotnom stredisku (starosta obce – chceli by sme robiť
parkovisko, aby sa riešil aspoň čiastočne problém s parkovaním v okolí výškových bytoviek,
Jednoty)
- parkovisko na Školskej ul. – robí sa projektová dokumentácia
- štadión – urobili sme cenový prieskum, ale ceny boli vysoké, riešime to ďalej
- MŠ Krížna – teraz majú zátvor, dorobíme okná a soc. zariadenia
- Miestne kultúrne stredisko – dnes sme dostali projektovú dokumentáciu
- ul. Družstevná a Mierová začneme robiť v júli.
Ďalej starosta obce a p. Maťko pozvali všetkých na národné kolo v hasičskom športe, ktoré sa
u nás bude konať druhýkrát 11.-12.7.2015. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu vlády SR.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.28/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
udeľuje
súhlas starostovi obce k rokovaniu s príslušnými inštitúciami k prinavráteniu pozemkov
priľahlých k športovej strelnici
Uznesenie č.29/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 5.000,- Eur z rezervného fondu na opravu
havarijného stavu strechy na MŠ Obchodná
11. Schválenie uznesenia
p. Martin Kručinský predniesol návrh uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman
Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 5.zasadnutia OZ.
12. Záver
Zo strany poslancov OZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Jozef Frkáň
II. overovateľ : Ing. Ivan Jesenský
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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